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MEGHÍVJA ÖNT
a „Várható változások az építészet és az építésügy területén” és
„A Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása a Tiszató térségében” c.

VIII. Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok
KONFERENCIÁRA

Időpont: 2015. december 10-11.
Helyszín: Tiszafüred, Hableány Hotel*** (5358 TiszafüredÖrvény, Hunyadi u. 2.)
A konferenciának helyet adó - közvetlenül az élő Tiszára néző - szálloda
honlapja: http://hableanyhotel.hu

Részvételi szándék esetén kérjük, szíveskedjenek kitölteni a www.eiszk.hu
oldalról az ONLINE REGISZTRÁCIÓS LAPOT, vagy az www.eiszk.hu
(Események menüpont alatt) oldalról letölthető regisztrációs lapot kitölteni és
megküldeni elektronikus úton a regisztracio.konferencia@gmail.com e-mail címre
(excel formátumban, aláírás nélkül érvényes, kérjük, egy regisztrációs lapon csak
egy személy regisztráljon)!
(Ha nem kap visszajelzést a szervezőtől a regisztrációjáról napokon belül, de legkésőbb
december 9-éig, kérjük, hogy a lenti telefonszámon jelezze!)
JELENTKEZNI 2015. DECEMBER 9-ÉIG LEHET!
További információ a programokkal, ellátással, számlázással, regisztrációval kapcsolatban
alább, illetve a +36 59/898-039, vagy a +36 30/48-49-114 számon, vagy a fenti e-mail címen.

Várjuk szíves jelentkezését!

Részvételi díj, egyéb költségek:
Ha szállást kér (szobánként több személy elhelyezése esetén, 2, 3, 4 ágyas szobákban) 21 000 Ft, ÉISZK tagoknak (ha nincs
tagdíjtartozásuk) 19 000 Ft (tartalmazza: szobát, szolgáltatásokat, előadásokat, jegyzettömböt, tollat, frissítőket, esetlegesen
szakmai kiadványokat, első nap ebédet és vacsorát, másnap reggelit, a menü alább megtalálható).
Ha nem kér szállást, mindkét napra 14 000 Ft, kollégiumi tagoknak (ha nincs tagdíjtartozásuk) 12 000 Ft (1. nap ebéddel).
Egyszemélyes szoba igénylése - fentieken túl, korlátozott számban - további 4500 Ft (előre fizetendő).
Ha nem kér szállást, de az első napon vacsorát igen, vagy a második napon ebédet, akkor plusz 4000 Ft/étkezés, amely szintén
előre fizetendő. Az étkezési jegyek a regisztrációkor vehetők át, azoknak is, akik szállás kértek, és azoknak is, akik nem!
A fenti díjak a parkolást is tartalmazzák!
Van lehetőség már előző nap (szerda) is megszállni, illetve hétvégére is maradni, ez esetben a szállás egységesen plusz 8000
Ft/éj/fő reggelivel, egyéb étkezés ott a’la carte.
A közölt összegek 1 főre és áfával értendők!

Jelentkezési tudnivalók:
Jelentkezéseket 2015. december 9-éig fogadjuk (a 2 napos jelentkezéseket a szálláskapacitás erejéig)!
Jelentkezés esetén a részvételi díjat (előbbiek szerint) 2015. december 9-éig kérjük átutalni a szervező,
„KISSTERV Településtervezési” Kft. 70100011-11098498-00000000 számú bankszámlájára!
A konferenciára jelentkezés ONLINE REGISZTRÁCIÓVAL vagy a pontosan kitöltött regisztrációs
lap (letölthető külön excel melléklet) megküldésével és a részvételi díj befizetésével együtt történik
meg!
A regisztráció díjfizetés nélkül érvénytelen!
Kizárólag az a személy vehet részt a rendezvényen, akinek a részvételi díja a megadott határidőig,
azaz legkésőbb 2015. december 9-éig beérkezik a megadott számlaszámra!

EBÉD, ÉS VACSORA MENÜ:
1.

NAP EBÉD SVÉDASZTALON:
Filézett harcsahalászlé, Marhahúsleves csigatésztával, Tiszai harcsapaprikás túrós csuszával
Marhalábszár pörkölt tarhonyával, Sültes tál, Gesztenye püré

1.

NAP VACSORA SVÉDASZTALON:
Kacsamell sütve meggymártással burgonyakrokettel, Töltött káposzta, Palacsinta

2.

NAP EBÉD igénylők számától függően egységes, vagy svédasztal, vagy a'la carte

A rendezvény MÉK akkreditációja folyamatban van!
A rendezvény szervezője:

www.kiss-terv.hu

A meghívó és a program-tervezet a www.eiszk.hu oldalon (Főoldal, Hírek, Események
menü) megtalálható, ahol online is regisztrálhat! Az esetleges programváltozásokat is a
www.eiszk.hu oldalon tesszük majd közzé, így kérjük, kövesse figyelemmel az oldalt!

„Várható változások az építészet és az építésügy területén” és
„A Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása a Tisza-tó térségében”
VIII. Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok c. konferencia

2015. december 10-11. – Tiszafüred-Örvény, Hableány Hotel ***
PROGRAM TERVEZET
(A programváltozás jogát fenntartjuk!)

(Levezető: Kiss György Csaba mv. ÉISZK elnök)

2015. december 10. (csütörtök)
09.00-10.00 Regisztráció (kávé, pogácsa, üdítő)
10.00-10.20 Köszöntő: Ujvári Imre, Tiszafüred város polgármestere, Kovács Sándor, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke
10.20-10.40 Az építésügy aktuális kérdései az Építész Kamara szemszögéből. Előadó: dr. Hajnóczi Péter (MÉK elnök)
10.40-11.00 A magyar falusi települések építészeti értékei megmentésének lehetőségei. Előadó: dr. Sáros László György
(akadémikus, MÉSZ elnök)
11.00-11.30 Az építésügy átalakítása, célok és feladatok. Előadó: Dauner Márton Imre főosztályvezető (ME építészetért- és
építésügyi helyettes államtitkárság, Építésjogi és Hatósági Főosztály)
11.30-12.00 Szünet (kávé, pogácsa, étvágyfalatkák)
12.00-12.30 A népi műemlékek helyzete a Tisza-tó körül. Előadó: ifj. Sisa Béla (műemléki felügyelő, JNSZ Megyei Korm. hiv.)
12.30-13.30 Az építészet és építésügy helyzete, jövőbeni szerepe - Interaktív Szakmai Konzultáció I.: JNSZ M. és HB M. Kormányhivatal
építésügyi hatósági munkatársai, MÉK, OFK, MÉSZ, ÉISZK, KÖK KE, résztvevők. Koordinátor: Szeleczky Szilvia (ÉISZK alelnök), Lóránt
Katalin (ÉISZK elnökségi tag)

13.30-14.30 Ebéd (menü fentebb, a meghívó oldalon)
14.30-15.30 Kérdések, válaszok. Levezető: Menczingerné dr. Bokor Andrea (ÉISZK elnökségi tag), ÉISZK elnökségi tagok,
kormányhivatali meghívottak
15.30-16.00 A népi műemlékvédelem problémái egy könyvbemutató kapcsán. A bemutatott könyvek alapján a szerzővel
beszélget Bak Józsefné (nyugalmazott vezető főtanácsos, KÖK KE elnökhelyettes). Szerző: Sisa Béla (Ybl díjas építész, KÖK KE
elnök) (Ezt követően könyvvásárlásra és dedikálásra is lesz lehetőség.)
16.00- 18.00 Szabad program (szálloda kisebb wellness részleggel is rendelkezik, 8-20 óra között)
18.00- 19.00 Vacsora (szálló vendégek, és akik igényeltek, menü a meghívó oldalon)
19.00- Kötetlen szakmai beszélgetés
2015. december 11. (péntek)
08.00-09.00 Reggeli (szállóvendégek részére), kávé, üdítő, szendvics (mindenki)
09.00-09.20 A Tisza-tó természeti értékei és szerepük az idegenforgalomban. Előadó: dr. Aradi Csaba (ökológus, HNP
nyugalmazott igazgatója, KÖK KE elnökségi tag)
09.20-09.40 Hagyományőrzés, a paraszti kultúra értékeinek megőrzése. Előadó: F. Tóth Mária (nyugalmazott vezető főtanácsos,
KÖK KE tag)
09.40-10.00 Főépítészek szerepe a településkép védelmében. Előadó: Salamin Ferenc (OFK elnök)
10.00–10.20 Műemléképületek faanyagának megmentési módjai. Előadó: Babos Rezső (ügyvezető igazgató, Pannon-Protect Kft.)
10.20-10.40 Településrendezési aktualitások. Előadó: Jambrik Imre (SZSZB Megyei Korm. hiv. Állami Főépítész)
10.40-11.40 Az építészet és építésügy helyzete, jövőbeni szerepe - Interaktív Szakmai Konzultáció II.: Kormányhivatal, MÉK, OFK,
MÉSZ, ÉISZK., KÖK KE Koordinátor: Dusa Zsuzsanna (JNSZ Megyei Korm. hiv. Állami Főépítész), ÉISZK elnökségi tagok
11.40-12.00 Összefoglaló, konferencia zárása (ÉISZK elnök)
12.00- Ebéd (akik igényeltek, lehetőségek fentebb a meghívó oldalon)

Rendezvény célja:
Az építésügyi hatóságok részére a megszokott, kifejezetten a mindig újabb és újabb változások előtti
konzultáció mellett, kitekintés a szakmába, célunk megismertetni a Tisza-tó építészetét a Tisza
szerelmeseivel és azokkal, akik még nem a szerelmesei. :)"
A fentiek miatt a rendezvénynek két szervezője van:
A főszervező az ÉISZK, aki rendre, minden év utolsó negyedévében megtartja szokásos 2 napos
szakmai konferenciáját az ország valamelyik részében, immáron VIII. alkalommal.
A konferencia másik főszereplője a Kulturális Örökségvédelmi Kerekasztal Közhasznú
Egyesület célja a magyar szellemi élet és tárgyi kulturális örökség fennmaradásának biztosítása,
kapcsolat a természetvédelmi területekkel, kiemelt kulturtájakkal és – tárgyakkal. Általános feladatként
kezeli a hungaricumok jelentőséggel bíró értékeinek felkutatását, közzétételét, védelmét, helyreállítását
és közkinccsé tételét. Gondot fordít a hazánkban élő kisebbségek kultúrájának kutatására, és a
történelmi együttélés alatt keletkezett szellemi és tárgyi kulturális értékek megbecsülésére és
elterjesztésére.
Magyarországon nagyszámú, eredeti helyreállított, védett népi műemlék található. A
helyreállítások az Országos Műemléki Felügyelőség, illetve jogutódjainak irányításával
történtek, - viszonylagosan nagy számban, és értékük Európában egyedülálló.
A magyar vidék még mindig páratlan kincseket rejt, ezek egy része népi műemlék – melyet
törvény is véd – lakóházak, településszerkezetek, tanyák, malmok, műhelyek, présházak,
fatornyok, egyházi emlékek és temetők, kunhalmok, stb.
A Tisza-tó körüli 43 település is jelentős népi építészeti emlékekkel rendelkezik. Ezeknek az
értékeknek a megmentése napjainkban az utolsó utáni pillanatban van. A térség arculatát
meghatározó épített örökség jelentős része romokban hever.
A KÖK KE dózerolás, avagy skanzenekben történő nosztalgiázás helyett az épített örökség
megmentésén fáradozik, annak autentikus környezetében.
A felújított épületekben újszerű turisztikai kínálattal szeretnénk bemutatni a vidéki élet
szépségeit, a paraszti kultúra értékeit (kertkultúra, kisállat tenyésztés, hagyományos ételek
készítése, stb.).
Különös figyelmet fordítanánk a táji örökség – a Tisza-tó érintetlen természeti értékeinek –
megóvására, ökológiai egyensúlyának fenntartására.
A KÖK KE 2013-ban kapcsolódott be a Tisza-tó Fejlesztési Stratégiájának előkészítésébe.
Térségi programunkat 2015 decemberében „A Kulturális és természeti örökség megőrzése
és megújítása a Tisza-tó térségében” Tiszafüreden megrendezett konferenciával szeretnénk
indítani.
Szeretnénk felhívni a figyelmet a Tisza-tó körüli települések kutatására, értékvizsgálatára, és
a kutatási eredmények hasznosítására. A Tisza-tó környéki települések egységes
településvizsgálata eddig nem történt meg, ezért javasoljuk ezek egységes formában történő
vizsgálatát. A kutatási anyag lehetőséget biztosítana a települések újonnan felkutatható
értékeire és hasznosíthatósági lehetőségeire.

